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ة إخبارية  نشر
 

 2018أبريل  23أثينا، 
 

 

وع اإلدارة  ي الموقع وجولة دراسية آللية الدعم لمشر
 
ي ف

 التدريب اإلقليمي الثان 
  2020المستدامة والمتكاملة للمياه ومبادرة آفاق 

 للمياهحول اإلدارة الالمركزية 
  اتية لإلدارة الالمركزية للمياه""القضايا التنظيمية والمؤسس 

" ي
 صياغة وتنفيذ خطط اإلدارة عىل المستوى شبه الوطن 

 
وع اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومبادرة آفاق  ي  2020نظمت آلية الدعم لمشر ي  التدريبالممول من االتحاد األورون 

اإلقليمي الثان 
ة ما بي    الالمركزية للمياه وزيارة دراسية تتعلق بهذا الشأن حول اإلدارة

ي الفتر
 
ي فينا بالنمسا، وذلك بناء عىل نتائج  2018أبريل  19-16ف

 
ف

ي شهر يوليو 
 
ي الموقع حول الموضوع ذاته، والذي جرى ف

 
ي بروكسل 2017التدريب اإلقليمي األول ف

 
 .ف

ي مختلف جوانبوكان الهدف من التدريب تعزيز معرفة أصحاب 
 
ي  اإلدارة الالمركزية للمياه المصلحة الرئيسيي   المشاركي   ف

 
يكة  ف الدول الشر

وع  ي المشر
 
 )الجزائر ومرص وإرسائيل واألردن ولبنان والمغرب وفلسطي   وتونس( بالقضايا التنظيمية والمؤسساتية لإلدارة الالمركزية للمياه. ف

 
ي التدريب أكتر من 

يكة، باإلضافة ثصلحة، من بينهم مممن أصحاب الم 30شارك ف  ي الدول الشر
لون عن وزارة الموارد المائية والزراعة والبيئة ف 

 .  إىل هيئات حكومية ومنظمات غت  حكومية وعدد من األكاديميي  
 
ي البداية عىل إيجاد فهم متبادل للمصطلحات المتعلقة باإلدارة الالمركزية للمياه، وتو 

كت   ف 
فت  اعتمد التدريب عىل أربع مجموعات، مع التر

ي وضعتها المناهج الالمركزية لتحقيق األهداف والغايات مشاركة أصحاب المصلحة والمشاركة العامة كأداةلالمبادئ األساسية 
، وعرض التر

ي إعداد نهج المركزي للتعاون مع بعضهم  نظم المعلومات المائيةدور 
كت   عىل كيفية تعاون أصحاب المصلحة ف 

بالمعت  األوسع، مع التر
 عن إعداد 

ً
هيئات المياه الجوفية كوحدة إدارية إلدارة البعض وتبادل المعلومات )من حيث متطلبات البيانات وتنظيم ُحْسن اإلدارة(، فضال

.  ئية الالمركزيةالموارد الما   عىل المستوى المحىلي
.  

ي استمرت لمدة يومي   لمؤسسات إدارة الموارد المائية مثل إدارة المياه الجوفية لألغراض الزراعة 
خالل الجولة الدراسية التر

(Betriebsgesellschaft Marchfeldkanal( وحماية المياه السطحية ،)Via Donau والخدمة االستشارية لغرفة الز ،) ي النمسا
راعة ف 

(، تعّرف المشاركون عىل فوائد المشاركة Dingdorf( وإدارة المياه ومياه الرصف الصحي )Boden.Wasser.Schutz.Beratungالعليا )
ي خطط إدارة أحواض األنهار. 

ي اإلدارة الالمركزية للمياه وأصبحوا عىل دراية بأداة رسم خرائط بيانات المياه ف 
 العامة ف 

ا جلسة تدريب حول المعالجة بوتضمن التدر
ً
ي الموقع أيض

ي يب ف 
ي تجري حالًيا ف 

يكة. إي   النظراء التر ي الدول الشر
 طار نفس الموضوع ف 

 
 

ي هذه األثناء، كونوا عىل إطالع عىل آخر المستجدات من خالل الرابط: 
 
 ف

H2020 SM Website-SWIM 
H2020 SM LinkedIn-SWIM 

H2020 SM Facebook-SWIM 
 

رجى االتصال بـ: 
ُ
 للحصول عىل مزيد من المعلومات، ي

ا بابادوجأوجاكي 
 السيدة لت  

وع اإلدارة المستدامة والكاملة للمياه وآلية دعم مبادرة آفاق مديرة االتصاالت   2020لمشر
 : ي
ون  يد اإللكتر  lpa@ldk.grالت 

 
 

وع آلية دعم اإلدارة المستدام وع آفاق مشر  2020ة والمتكاملة للمياه ومشر
وع آفاق يهدف  وع آلية دعم اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومشر ي الحد من التلوث البحري  2020مشر

 
ي إىل المساهمة ف الممول من االتحاد األورون 

ة، وبالتاىلي تعزيز التكيف مع يالصناعية والرصف الصحي بطريقة صحواالستخدام الدائم لموارد المياه الشحيحة وإدارة النفايات البلدية واالنبعاثات 
ق األوسط وشمال إفريقيا )الجزائر ومرص وإرسائيل واأل كت   عىل بلدان الشر

، مع التر ات المناخية بشكل مبارسر وغت  مبارسر ردن ولبنان وليبيا التقلبات والتغت 
، و ]سوريا[ وتونس(.   والمملكة المغربية وفلسطي  

 

http://www.swim-h2020.eu/ar/
http://www.swim-h2020.eu/ar/
https://www.linkedin.com/company/swim-h2020-sm-project?trk=top_nav_home
https://www.linkedin.com/company/swim-h2020-sm-project?trk=top_nav_home
https://www.facebook.com/Swim-H2020-SM-Project-517590438434444/
https://www.facebook.com/Swim-H2020-SM-Project-517590438434444/
mailto:lpa@ldk.gr
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 هذا المشروع ممّول من االتحاد األوروبي.
بواسطة االتحاد من أجل المتوسط من خالل مشروع وشبكة  2020يتم تيسير مكون المجتمع المدني آللية الدعم لمشروع اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومبادرة آفاق 

 بلوغرين.
 

 

 
LDK Consultants Engineers & Planners S.A. 

  

 

وع وشبكة  وع مشر وع آفاق التيسير من مشر وع آلية دعم اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومشر ي لمشر
 
يتلقى مكون المجتمع المدن

 غرين التابعة لالتحاد من أجل المتوسط. -بلو
 
 

 

 إخالء مسئولية
 ، ي ة بدعم مادي من االتحاد األورون 

وع آلية دعم ويتحمللقد تم إنتاج هذه النشر وحده المسئولية عن المحتوى الوراد فيها، والذي  2020ة آفاق ر اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومباد مشر
.  ال  ي ورة وجهات نظر االتحاد األورون 

 يعكس بالرص 

 
 
 
 

  صورة 
 
 

  
 


